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Fordons- och Transportprogrammet – FT21a och FT21b
Restaurang och Livsmedelsprogrammet – RL21

Välkommen till Vänergymnasiet 
Det är roligt att Du valt vår skola och att du ska börja läsa på ett av våra gymnasieprogram i höst. Det 
ska bli spännande att få lära känna dig och att få vara en del av din vardag de närmaste tre åren. Vi 
hoppas att allt kommer att vara som det brukar i samhället och med skola när det är dags att dra 
igång efter sommaren igen. Skolan följer direktiven från VGR och Regeringen gällande pandemi.
På skolgården kommer du tillsammans med dina blivande lärare, mentorer och nya klasskompisar
samlas när läsåret börjar i augusti;  

Datum: 
Tid: 
Plats: 

Onsdag 18 augusti 2021
 Kl. 08.10 – 15.20 
Skolgården Vänergymnasiet

Självklart kommer jag som rektor och Mårten som elevrådsordförande, att vara där och ta hand om
dig och informera om vad som kommer att ske den närmaste tiden. Vi på Vänergymnasiet vill att du 
ska trivas, arbeta i en säker miljö och ha en god hälsa, förutom att du ska nå målen på ditt program. 
Det innebär att vi första dagen kommer att prata om: Trivselregler, Skyddskläder (som skolan står 
för), hur du är försäkrad, skåp och vilka mål Du har med den utbildning Du valt och alla andra policyn 
som vi har på skolan.   
Du kommer att få med dig information hem i form av en broschyr och hur du hittar allt på hemsidan – 
www.vanergymnasiet.se . På hemsidan hittar du också tider för uppstarts-dagarna under fliken 
”Nyhetsblogg”. Du kommer också få tillgång till vår lärplattform, Schoolsoft. På våra sociala medier – 
Instagram och Facebook kan du tjuvkika på det som hänt under förra läsåret och också hitta 
uppstartstider för terminen.  

På förmiddagen tar dina lärare med dig på en rundtur på skolan och då kommer du att få kika på 
lokaler, maskiner och programmens utrustning. Efter rundturen intas gemensam lunch vid 11-tiden i 
Mässen.  Sedan fortsätter det med ytterligare aktiviteter med din mentor.  
Om du är nyfiken på hur ditt preliminära schema ser ut – kan du i augusti hitta länken på vår hemsida. 
Hör gärna av dig med frågor till oss – eller om du vill informera oss om något i förväg. Din 
klassbeteckning kommer att börja med FT21 eller RL21.

Mycket varmt välkommen till Vänergymnasiet – och fortsätt nu att njuta av sommaren, så hoppas jag 
att vi ses den 18 augusti!

Marie Kron och Mårten Lundberg
Rektor     Elevrådsordförande 
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